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 LIST DO RODZICÓW  UCZNIÓW SP  w WOJNICZU 
     
Dnia 12 stycznia 2016 r. na spotkaniach z rodzicami uczniów klas 1 -6 odczytany został list 
na temat: „Wpływu czytania na rozwój dziecka”  w ramach działań rządowego programu 
„Książki naszych marzeń”   Rodzice zapoznali się również ze stanem czytelnictwa w szkole 
oraz zaproszeni zostali do podjęcia wspólnych działań w celu podniesienia poziomu 
czytelnictwa.  
     Na korytarzu szkoły przygotowano ogólnodostępną wystawę plakatów, dającą odpowiedź 
na pytanie :  „ Dlaczego warto czytać?”   
     Za odczytanie listu do rodziców – odpowiedzialni zostali wychowawcy klas, którym 
bardzo dziękuję. 
Wszystkich rodziców zachęcam do współpracy z biblioteką, a przede wszystkim czytania 
dzieciom  w każdej wolnej chwili. 
                                                                                                      bibliotekarz: Ewa Jewuła 
 
Wojnicz 15.01.2016r. 
 
 

LIST DO RODZICÓW 
  UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM ŚW. JANA  KANTEGO W WOJNICZU 

W SPRAWIE CZYTANIA 
 

Szanowni Państwo 

 Rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu u dzieci nawyku czytania. Nie zapominajmy, że 
pierwszy kontakt dziecka z książką ma miejsce właśnie w domu rodzinnym. Nauka w szkole to kolejny etap, w 
którym możemy utrwalać u małych czytelników zamiłowanie do książek.  
 Wyrobienie nawyku regularnego czytania i sprawienie, aby książki były dla dziecka ważne, może się 
udać tylko dzięki zgodnej współpracy domu i szkoły. 

O tym, jakie znaczenie mogą mieć dla dzieci książki, musimy pamiętać zarówno my, nauczyciele, jak i 
Państwo, Rodzice. Nie zapominajmy o korzyściach, które płyną z czytania  

 
Czy czytanie jest nam dzisiaj potrzebne? 
 
Czytanie to jedna z najważniejszych sprawności językowych 
 

 Jest narzędziem uczenia się, kiedy uczeń  z książki ( prasy) czerpie informacje, poszerzając swoją 
wiedzę. 

 Podstawą przeżyć intelektualnych, emocjonalnych i estetycznych, kiedy dzieło literackie wpływa na 
operacje myślowe ucznia. 

 Wzrusza i kształtuje upodobania estetyczne oraz wyobraźnię. 
 
Warto czytać, bo: 
 

 Czytanie wpływa na rozwój systemu mowy. 
 Czytanie pomaga nam rozwijać myślenie, język i słownictwo. 
 Czytając zapamiętujemy zasady ortograficzne 
 Podnosi wiedzę 
 Pomaga rozwiązywać problemy 
 Bogaci życie uczuciowe. 



 Czytanie pomaga zrozumieć innych ludzi 
 Czytanie to świetny sposób na rozmowę z innymi 
 Odpręża, uspokaja i relaksuje 
 Książka rozwija wyobraźnię i uczy koncentracji 
 Czytanie to dobry sposób na nudę 
 Pozwala na samokształcenie po skończeniu szkoły. 
 Ułatwia udział w życiu kulturalnym i społecznym 

 
10 PRZYKAZAŃ DLA RODZICÓW, KTÓRZY CHCĄ ABY ICH DZIECI CZYTAŁY 
 
1. Rozmawiaj z dzieckiem. 
2. Zawsze słuchaj, co dziecko ma ci do powiedzenia. 
3. Kup dziecku czasopismo 
4. W księgarni wybieraj książki wspólnie z dzieckiem. 
5. Wybierz się ze swoim dzieckiem do biblioteki. 
6. Kontroluj, ile czasu dziecko spędza przed telewizorem czy komputerem. 
7. Rozwiązuj z dzieckiem krzyżówki, rebusy, zagadki. 
8. Stwórz dziecku jego własną biblioteczkę. 
9. Czytaj małemu dziecku przynajmniej przez 10 minut dziennie. 
10. Pamiętaj, szkoła ci pomoże. 
 

Chcielibyśmy uświadomić Państwu, że czytanie obok liczenia i pisania  jest jedną  z najważniejszych 
umiejętności. Nie rodzimy się z potrzebą czytania, tę potrzebę się nabywa. 

Liczymy na Państwa współpracę z biblioteką szkolną, życzymy cierpliwości, wytrwałości i 
przyjemności w wspólnym czytaniu.     
(materiały do listu oprac. na podst.  str. Internet.)                                         

                                                                                                    Dyrekcja,  
                                                                Bibliotekarze, Nauczyciele SP w Wojniczu 
 

 

 
 
 

 



 
 
 


